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வேதாத்திரியப் பார்வேயில்

திருோசகத்தின் குலாப்பத்து
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
(குலாப் பத்து - அனுபேம் இவையீடுபைாவம தில்வலயினது
ேிளக்கத்வதக் குலாத்தில்வல எனச் சிறப்பித்துக் கூறும் பத்துப்
பாைலாதலின், இது குலாப்பத்து எனப்பட்ைது.)

அனுபேம் இவையீடு பைாவம - சிோனந்த அனுபேம்

தவைப்பைாதிருத்தல். (தில்வலயில் அருளியது - ககாச்சகக் கலிப்பா)

இதனுள்வள
1. கைவுவள வதடி
2. பிறோவம வேண்டும்

3. ேிவனப்பதிவுகவள கேல்லலாமா?
4. வபரறிோகிய பிம்பவம மனிதன்
5. யார் கைவுளின் அருள் கபற்றேர்கள்...

6. பற்றற்ற நிவல வேண்டும்.(நிவலயாவம)
7. ககாள்வளயாவச ககாள்வள வபாய்ேிட்ைது.
8. மகாபாரதம் கவதயா? ஐம்புலன்கள் கவதயா?
9. கருவமயம் எனும் கதய்ேகப்
ீ
கபட்ைகம்
10. முக்தியும் நரகமும்

1.கைவுவள வதடி
ஆத்திகர்களால் கைவுள் என்று கூறப்படும் கமய் கபாருவள கண்டு
ேிை துடித்த ேிவேகானந்தர், இவறேவன காண முடியுமா, வநருக்கு
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வநர் சந்திக்க முடியுமா, என்ற வகள்ேிகளுைன் பல கபரியேர்கவள
சந்தித்தார்.

அப்படி அேர் சந்தித்தேர்களில் முக்கியமானேர் பிரம்ம
சமாஜத்தினால் மிகவும் மதிக்க பட்ை வதேிந்திரநாத் தாகூர்.
அேவர கண்ைவுைன் துணிச்சலாக நீங்கள் கைவுவள
பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று வகட்ைார். அந்த வகள்ேி மகரிஷி என்று
அவைக்கப்படும் வதவேந்திரநாத் தாகூவர ஆச்சர்ய பை வேத்தது.

அதற்கு நீ ஆழ்ந்து தியானம் கசய்தால் மட்டுவம அதற்குரிய பலவன
அனுபேிப்பாய் என்று பதில் கசான்னார்.

கைவுவள கண்ைேர்கள் யாராேது இருக்கிறார்களா என்பவத

கதரிந்து ககாள்ள ேிவேகானந்தருக்கு இருந்த ஆர்ேம், கவைசியாக
அேவர ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிைம் ககாண்டுவபாய் வசர்த்தது.
“நீங்கள் கைவுவளக் கண்ைதுண்ைா?” என்ற வகள்ேிவய, பல
நாட்களாக. மாதங்களாக தம்முள் முகிழ்த்துக் ககாண்டிருந்த
வகள்ேிவய நவரந்திரர் (ேிவேகானந்தரின் இயற்கபயர்) குரு வதேர்
ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சவரத் தரிசித்ததும் வகட்ைார்.
எப்.ஏ. வதர்வு எழுதி முடித்த நவரந்திரர் “மில்” வபான்ற வமவலநாட்டு
தர்க்க நூலாசி சரயர்களின் எழுத்துக்ளில் ஊன்றினார்.
பின்பு கார்வையின் “நான் சிந்திக்கிவறன் அதனால் ோழ்கிவறன்”
என்ற நூலின் சாரத்வத உணர்ந்தார்.
நாத்திக ோதத்தில் சிறந்தேரான ஹயூமின் ோதங்க வளத
கதளிவுபைக் கற்றார்.

சார்லஸ் ைார்ேினின் பரிணாமக் ககாள்வக,

காம்டு. கஹர்பர்ட் ஸ்கபன்சர் வபான்றேர்கள் தத்துேங்கவளத்
வதர்ந்தார்.

அவே அேருக்குத் கதளிவேத் தரேில்வல.
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வமலும் பல அறிஞர்களின்
கருத்துக்கவள கயல்லாம் ஊன்றி
ஆராய்ந்தார்.

உைற்கூறு பற்றிய

அறிவேப் கபறுேதற்காக பல
நூல்கவளப் படித்தும்
கசாற்கபாைிவுகவளக் வகட்டும்
ேந்தார்.
இத்தவனவயயும் அறிந்த பின்பும் அேர் கநஞ்சம் ஆர்ப்பரிக்கும்
கைலாகவே இருந்தது. அவமதிகாண முடியேில்வல.
எது உண்வமயானது, சாஸ்ேமானது, அவத அறிய வேண்டுகமன்ற
தாகத்ததுைன் நவரந்திரர் குருவேரிைம் “கைவுவளக் கண்ைதுண்ைா?”
என்று வகட்ைார்.
குருவதேர் நவரந்திரரின் ஆத்ம தாகத்வதத் தணிேிக்கும் குளிர்ச்சி
கபாருந்திய குரலில் கூறலானார்.
“குைந்தமாய் இவறேவன நான் கண்டிருக்கி கறன். என் எதிவர
உன்வனக் காண்பவத ேிைவும் அகக்கண்ணால் அேவர
கதளிோகவே கண்டிருக்கிவறன்.

அேவராடு வபசலாம். வகட்கலாம்,

நீ ேிரும்பினால் உன்னாலும் கைவுவளக் காண முடியும்” என்றார்
குருவதேர்.

எவரயும் ஏற்காத நவரந்திரர் குருவதவர ஏற்றுக்

ககாண்ைார்.
கைவுவளக் கண்ைதுண்ைா என்று வகட்ை நவரந்திரர் உள்ளத்தில்
குருவதேரின் அருளால் நம்பிக்வக உண்ைாயிற்று.
நவரந்திரரின் கநஞ்சில் பைர்ந்திருந்த சந்வதகங்கள் அகன்றன.
பைர்ந்த குளம் தூய்வமயாயிற்று.

பாசி

இேவர தமது குருநாதர் என்று

தீர்மானித்து ேிட்ைார் நவரந்திரர்.
“வதடும் கபாருளும் சிேன்கைவல” என்கிறது திருோசகம்.
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ஓடுங் கேந்தியுவம உறகேன்றிட்டு உள்கசிந்து
வதடும் கபாருளும் சிேன்கைவல எனத்கதளிந்து
கூடும் உயிரும் குமண்வைஇைக் குனித்து அடிவயன்
ஆடுங் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 559


திருவோடும் வகாேணமும் மிவக என்று கருதி,



உள்ளம் உருகித் வதை வேண்டிய கபாருள் சிேனது திருேடிவய
என்பது அறிந்து. ேிளங்கும் திலவலவய ஆளும்
ஆைல்ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்டு,



எனது உயிரும் அது தங்கி இருக்கும் உைம்பும் ஆை, நான்
கூத்தாடுவேன்.

அருளிருளாய் நிவறந்த சிேம் பாதம் வபாற்றி என்று ோன்மீ கர்
கூறுகிறார்!

மவை கபய்யும் காலங்களில் மவைகால் இறங்குேவத தூரத்தில்
வமகத்வத வநாக்கி காட்டுோர்!
அவதவபால் வபால் ோன்காந்தமாய் உள்ள இவறயின் தன்மாற்றம்,
நாம் பக்குேம் அவையும் வபாது நம் தவலயில் சீேகாந்தமாக

உட்புகுேது இவறேன் திருேடிகள் / கைல்கள்/ தாள் என்று கூறும்
கசாற்கள்!
அவே சீேகாந்தமாக தன்மாற்றம் அவையும் சில்கலன்று
பணிபைர்ேது வபான்ற உணர்வே அமிர்தம்! அது உள்வள எப்வபாதும்
இருந்து நம்வம ேைிநைத்த வேண்டும் என்று “ோழ்க” என்று
கூறுகிவறாம்!

ஒரு குைந்வதக்குத் தகப்பன் யார்? என்ற உண்வமவய கபாதுோகத்
தாயார் அறிந்துள்ள நிவலவயப் வபான்று, மற்றேர்களால் அறிந்து
ககாள்ள முடியாது.
.
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இது வபான்று ஒரு தத்துேத்வதச் சந்வதகமற, மாறமுடியாத, மாற்ற
முடியாத ேவகயில் அறிந்து ககாண்ை திை நிவல “ஞானம்”
எனப்படும்.
.

ேளர்ப்வபார் கசால்லிக் ககாடுத்தவதத் திருப்பித் திருப்பிச் கசால்லும்
கிளிவய வபான்று, தன் தாயார் சுட்டிக் காட்டிய ஒருேன் தான்
தனது தகப்பன் என்று உறுதியாகச் கசால்லும் மகனின் மவனா

நிவலவயார்களால் எழுதப்பட்டுள்ள கருத்துக்கவள சரிகயன நம்பி
உறுதி ககாண்டிருக்கும் நிவலயும் இம்மாதிரிவய.
.

கற்பவன வேகத்தால் இயற்வகவய மறந்து, சமூகத்தின்

அவமப்வபயும், மக்களின் எண்ணம் கசயல்களால் ேிவளந்து ேரும்
ேிவளயப் வபாகும் நிகழ்ச்சிகவளயும் மறந்து, உைலளேின்

வதவேவயயும் அறிவுக்கு அந்தச் சமயப் கபாருத்தத்வதயும்

ஞாபகத்தில் ககாண்டு, புலனறிேின் எல்வலயிவலவய மட்டும்
ேிரிந்து, மயக்க நிவலயில் எண்ணிச் கசயலாற்றுேது “மாவய”
எனப்படுகிறது.
.

எள்ளுக்குள் எண்வணவயப் வபான்று பிரபஞ்சம் எங்கும்
எல்லாேற்றிலும் நீக்கமற நிவறந்து நின்று இயங்கும் ஆன்மா,
ஜீேன், கைவுள், இயற்வக, சக்தி என்று பலோறாகச் கசால்லப்படும்
அரூப சக்தி நிவலவய அறிோல் அறிந்து, ோழ்ேில் அவமதி

கபறுேவத, அறிேில் கதளிவு கபறுேவத, “முக்தி” எனப்படும்.”
என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி.
.
“கமய்ப்கபாருளாக இருப்பது இவறஆற்றல்;
அதனுவைய அவசோக இருப்பது பரமாணு.
அதனுவைய கூட்ைமாக இருப்பது வதாற்றம்”“.(வேதாத்திரியம்)
.
.
“எந்தப் கபாருவளப் பார்த்தாலும் 'வதாற்றம்,
அணுக்கூட்டு, பரமாணு, அதனுள் கமய்ப்கபாருள்,'
என்று பார்க்கப் பைகிக் ககாள்ளுங்கள்”.(வேதாத்திரியம்)
.
6

“அறிவு அறிவுக்கு அடிவமயாேவத பக்தி.

அறிவே அறிோல் அறியப்பைகுதல் வயாகம்.
அறிவே அறிோல் அறிந்த நிவலவய முக்தி.

அறிவே யறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம். (ஞாக.பா.1356).
.

ஞானம் வதடும் பக்தர்கள் வேதாத்திரியம்
“வதடுகின்ற கபாருள் என்ன, ஏன் நமக்கு,
கதரிந்தேர் யார், கிவைக்குமிைம்எது, ஈகதல்லாம்

நாடுகின்ற ேைக்கம் சிலவபவர ககாள்ோர்

ஞானமவதத் வதடும் சிலர் இவத மறந்து

ஓடுகின்றார் உருக்கமுைன் வதடுகின்றார்;

ஒடுங்கி நின்று அறியும் அவத ேிரிந்து காணார்

ோடுகின்றார்; உளம்கநாந்து இருவளத்வதை
ேிளக்ககடுத்து வபாேவதப்வபால

முரண்பாைன்வறா”.(ஞாக.பா.1438).
.
.
“ேணங்கி ேந்வதன் கற்பவனயால் கதய்ேத்திற்கு
ேைக்கமாய் கதாைர்ந்து ேந்த பைக்கத்தாவல,

ேணங்குபேன் உரியகபாருள் ேரும்பயன்கள்

ேணங்கும் வபாதாராய்ந்வதன், ேணக்கம்ேிட்வைன்
ேணங்குகிவறாம் ஒன்வற நமக்கு உயர்ந்ததாயும்
ோழ்ேளிக்கும் ஒன்றாயும் நிவனத்துக்ககாண்டு.
ேணங்குபேன் ேலிவமகபற்று உயர்ேவைந்தால்
.

ோழ்ேினிவல கைவமகசயல் உயர்ோய்க் காணும்” (ஞாக.பா.1337).
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

2.பிறோவம வேண்டும்
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'இறோத இன்ப அன்பு வேண்டிப் பின் வேண்டுகின்றார்.
]பிறோவம வேண்டும், மீ ண்டும் பிறப்புண்வைல் உன்வன என்றும்
மறோவம வேண்டும், இன்னும் வேண்டும்நான் மகிழ்ந்து பாடி
இவறோ நீ ஆடும்வபாதுன் அடியின்கீ ழ் இருக்க என்றார்.’
என்பது காவரக்கால் அம்வமயார் இவறேனிைம் வேண்டிப் பாடிய
தமிழ்ச் சுவே நிவறந்த பாைல். பிறோவமவயயும் ஒருவேவள
மறுபடிப் பிறக்க வநர்ந்தால் சிேகபருமாவன என்றும்
மறோவமவயயும் ேரமாகக் வகட்கும் பாைல் இது.
'பிறோ ேரம் தாரும் கபம்மாவன பிறந்தாலுன் திருேடி மறோ ேரம்
தாரும் மாநிலவமலினிப் பிறோ ேரம் தாரும் கபம்மாவன....’
என்று அண்வமக்காலத்தில் எழுதப்பட்ை பாபநாசம் சிேன்
கீ ர்த்தவன, காவரக்கால் அம்வமயாரின் வேண்டுதவலத் தானும்
ேைிகமாைிந்து எழுதிய கீ ர்த்தவனதான்.அருணகிரிநாதர் அேிநாசித்

திருத்தல முருகப் கபருமாவனப் பற்றித் தாம் எழுதிய திருப்புகைில்
இறோமல் இருப்பவதயும் பிறோமல் இருப்பவதயும் ஒருவசர
வேண்டுகிறார்:

‘‘இறோமல் பிறோமல் எவனயாள் சற்குருோகிப்
பிறோகித் திறமான கபருோழ்வேத்
தருோவய!
குறமாவதப் புணர்வோவன! குகவன!
கசாற் குமவரசா
அறநூவலப் புகல்வோவன! அேிநாசிப்
கபருமாவள!’ ’
ராமலிங்க ேள்ளலாரும் பிறோவம ேைிவய உணராதிருக்கும்
மானிைவர எண்ணி இரங்குகின்றார்.
'ஆயாவம யாவல நீர் ஆதி அனாதி
ஆகிய வசாதிவய அறிந்துககாள் கில்லீ ர்
மாயாவம பிறோவம ேைிகயான்றும் உணரீர்
8

மறோவம நிவனயாவம ேவகசிறி தறியீர்

காயாவம பழுக்கின்ற கருத்வதயும் கருதீர்

கண்மூடித் திரிகின்றீர் கனிகோடும் இரப்வபார்க்கு

ஈயாவம ஒன்வறவய இன்துவண என்பீர்
எத்துவண ககாள்கின்றீர் பித்துல கீ வர.’

ேள்ளலார் ஐம்பது ஆண்டுகளும் ஐந்து மாதங்களும் இவ்வுலகில்
உைல் தரித்து ோழ்ந்தார். பிறோ நிவலவய அவைய ேிரும்பிய
அேர் தன் உைவல பிரபஞ்சத்தில் கவரத்துக் ககாண்ைார் என்று
கசால்லப்படுகிறது.

தம் ோழ்ேின் கவைசி மூன்று மாதங்கள் அேர் வமானத்தில்

ஆழ்ந்தார். 1874 ஜனேரி முடிேில் மூன்று மாத வமானத்வதத்
துறந்து வபசலானார்.
பல முக்கியமான அறிவுவரகவள அன்பர்களுக்கு ேைங்கினார்.
படுக்வகயில் சாய்ந்து ககாண்ைார்.
தமது உருேம் எேருக்கும் புலப்பைாதிருந்து சில காலத்திற்குப் பிறகு
பிரணே வதகமாகி குருநிவல கபற்று சித்துகள் புரியும் என்று அேர்
குறிப்பிட்ைதாய்ச் கசால்கிறார்கள்.
அேர் கட்ைவளயிட்ைபடி, அவறக் கதவுகள் மூைப்பட்ைன. அவறயில்
காற்றுப் வபாேதற்கும் இைமில்வல.
சிறிது காலம் கசன்றபின் கதவேத் திறந்தவபாது அங்கு கேறும்
கேளிதான் இருந்தது. ேள்ளலாரது உருேத்தின் எந்த ஒரு
சுேடும் அங்வக கதன்பைேில்வல. ேள்ளலார் தாம் கசான்னோவற
இந்தப் புேிகயங்கும் கலந்து நிவறந்துேிட்ைார்.
துடிவயர் இடுகு இவைத் தூய்கமாைியார் வதாள்நவசயால்
கசடிவயறு தீவமகள் எத்தவனயும் கசய்திடினும்
முடிவயன் பிறவேன் எவனத்தன்தாள் முயங்குேித்த
அடிவயன் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 560
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என்வனத் தனது திருேடியில் வசர்த்துக் ககாண்ை தில்வலவய
ஆளும் ஆைல்ேல்லாவனப் பற்றி நிற்கிவறன்.



அதனால் உடுக்வக வபான்ற நுண்ணிய இவையிவனயும்,



தூய்வமயான கசாற்கவளயும் வபசும் மகளிரது வதாவளத்
தழுவும், ேிருப்பத்தால் பாேம் வசர்ேதற்குக் காரணமான, தீய
ேிவனகள் எவ்ேளவு கசய்தாலும் (அது கணக்கில்
ககாள்ளப்பைமாட்ைார்)



இனி இறக்க மாட்வைன்.

பிறக்கவும் மாட்வைன்.

பிறேிக் கைல் – வேதாத்திரியம்
“தன்முவனப்பு, பைிச்கசயல்கள் பதிவு, மாவய,

தவளமூன்றும்மனிதஉயிர்க் களங்க மாகும்.

ேன்முவறயில் இவேஅறிவேப் புலன்கள் மூலம்
ேழுக்கிப் பிறேிக்கைவல நீள வேக்கும்,
உன்ேயமாம் அகத்தேத்தால், அகத்தா ராய்ோல்,
உண்வமயுணர்ந்து அறுகுணத்வதச் சீரவமத்து,

இன்முவறயில் உயிர்கட்குத் கதாண்டு ஆற்றி,

இவறநிவலயில் உவன இவணக்கத் தூய்வம உண்ைாம்.

பிறப்பும் இறப்பும் உருே வதாற்றமான உைலுக்வக அன்றி, அரூபமாக
இருக்கும் இயங்கும் உயிருக்கு அல்ல.
அணுக்களின் எழுச்சி, கேர்ச்சி
என்ற இயக்கத்தால் ஏற்படும்
அவேகளின் கூடுதல், பிரிதல்
என்ற நிகழ்ச்சிகவள எல்லா
உருேங்களின் வதாற்ற,
மவறவு சம்பேங்களாகும்.
கதாைர்ந்து நவைகபற்று ேரும்
அணுக்களின் கூட்டு இயக்கத் தன்மாற்றச் சிறப்புகளின்
அவ்ேப்வபாவதய நிவலகவளக் காட்டுேவத கபாருட்கள், ஜீேராசிகள்
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இவேகளின் உருே அவமப்புகளும் அவேகளின் பல்வேறு
இயக்கங்களும் என்பது கதளிோன ேிளக்கம்.

உயிர் என்பது அரூபமனாது. அது அணுவுக்கு அப்பால் கமளனமாக
உள்ளது.

அதுவே அணுேில் இயக்கம், ஒலி, ஒளி இவேகளாக இருக்கிறது.
ஜீே ராசிகளின் புலன்கள் கூடுதலுக்வகற்பவும், வதவேயுணர்வு,
அனுவபாகம், இன்ப துன்பம் என்பனோன அனுபேங்களுக்கு
ஏற்பவும் அவத சக்தி அறிோக இருக்கிறது.

இந்தச் சக்தி எங்கும் நிவறந்து என்றும் உள்ளது. இந்தப் வபராதார
நிவலயாகிய உயிருக்கு பிறப்பும் இல்வல. இறப்பும் இல்வல.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

3.ேிவனப் பதிவுகவள கேல்லலாமா?
பகோன்

ரமணருக்கு புற்றுவநாய்....

அது கர்மேிவனகளால் ேந்தது என்பது அேருக்கு ேிளங்கி ேிட்ைது.
ேிவனகள் இருேவக.
காலத்தால் பரிகாரங்களுக்கு உட்பட்டு வேறு ேிதமாக மாறுபவே
ஒரு ேிதம்.
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அப்படி மாறாமல் உைம்பிவலவய
தங்கி,

உைம்வப கமாத்தமாய்

அைிப்பது ஒரு ேிதம்.

புற்று இரண்ைாேது ேவக.
உைம்வப கஜயித்த ரமணர்

இவதப் புரிந்து ககாண்ைார்.
எனவே அவத அனுபேித்து தீர்ப்பவத சிறந்தது என்று கண்டு அந்த
ேைிவய, இன்பத்வத அனுபேிப்பது வபால அனுபேித்தார்.

எந்த ஒரு துன்பமும் இல்லாமல் வபாக உள்ள ஒவர ேைி, அவத
மனதார ஒப்புக் ககாண்டு அவத அனுபேிப்பது.
ரமணரும் புற்று ேலிவய அனுபேித்தார்.
அனுபேிக்க அனுபேிக்க அந்த கர்மக் கணக்கு கைிேவத உணர்ந்தார்.
பல இலட்சம் பக்தர்கள் தங்கள் துன்ப அவலகளால் அேருக்குள்
உருோக்கியது தான் புற்று.
அேரால் பக்தர்களின் கர்ம துயரங்கவள கபற்று ககாள்ள முடிந்தது.
தாங்கிக் ககாள்ளவும் முடிந்தது.
அது மட்டுமல்ல.
அேருக்கு அதற்கான மருத்துே சிகிச்வச
கசய்த வபாது, அேர் மயக்க மருந்து உட்ககாள்ளேில்வல.
மவனாசக்தியின் உச்சத்தில் அேதார
புருஷராகவே இருந்தார்.
“தீய ேிவனகள் எவ்ேளவு கசய்தாலும் (அது கணக்கில்
ககாள்ளப்பைமாட்ைார்)” என்று திருோசகம் பாடுகிறது.
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என்பு உள் உருக்கி இருேிவனவய ஈைைித்துத்
துன்பம் கவளந்து துேந்துேங்கள் தூய்வமகசய்து
முன்பு உள்ள ேற்வற முழுது அைிய உள்புகுத்த
அன்பின் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 561


அன்பினால் என் உள்ளத்துள் புகுந்து. எலும்பு உருகவும்,



இரண்டு ேிவனகளும் அைியவும்.



துன்பங்கள் அவனத்தும் கதாவலயவும்,



இரண்டு இரண்ைாக ேரும் பற்றுக்கள் அவனத்தும் தூய்வம
அவையவும்,



என்று இவ்ோறு முன்பு இருந்த அவனத்தும் அைியுமாறு
கசய்த.

தில்வலவய ஆளும், ஆைல் ேல்லாவனப் பற்றிக்

ககாண்வைன்.

பற்று அற்ற ோழ்வுக்கு ேைி காட்டுகிறது வேதாத்திரியம்.
“பற்றற்று எல்வலாரும் ோை கேன்றால்,
பலர் கூட்டு முயற்சியினால் அன்றி ஆகா.

உற்றுற்று ஆராய்ந்வதன் உறக்கம் ேிட்டும்.
உலக சமாதானமது, பாசம் பந்தம்
அற்றஒரு புது புரட்சிகர திட்ைத்தால்
அன்றி அதுகிட்ைாது நிவலத்திைாது
கற்றேர்கள் ஆராய்ேர்!
ீ

நுணுக்க மாகக்

கருத்தினிவல எழும் சிக்கல் எடுத்துவரப்பீர்.”

(ஞாக.பா.966)

தனி மனித ோழ்வு இனிவமயாகவும், சமுதாயம் ேளம் உயர்ந்தும்
இருக்க வேண்டும்.
ஆனால் பல பிறேிகளில் கதாைர்ந்து ேந்த பைக்கத்தால் தனி
மனிதர் கபாருள் உவைவமயால் கபாருள் பற்றும் மக்கள் பாசமும்
ஏற்பட்டு, மனிதர்களில் பிரிவுகள் உருோகி இனிவம ககட்டு
ேிட்ைது.
13

பற்றுக்களிலிருந்து ேிடுபட்டு மனிதன் ஆன்ம சுதந்திரத்துைன் ோை
வேண்டும்.

பலரது கூட்டு முயற்சியினால் தான் பற்றிலிருந்து ேிடுபை முடியும்.
கூர்ந்து கேனித்து, தூக்கத்வதயும் தேிர்த்து ஆராய்ந்வதன்.
பாச பந்தம் இல்லாத ஒரு புதிய புரட்சிகரமான திட்ைத்தால் அன்றி
உலக சமாதானம் என்பது கிவைக்காது. நிவலக்காது.

கற்றறிந்து அறிஞர் கபருமக்கள் பாசபந்தம் அற்ற ோழ்வே
நவைமுவறப்படுத்துேது பற்றியும், அதனால் ேிவளயும்
நலன்கவளயும் எதிர் ககாள்ள வேண்டிய நுட்பமான

சிக்கல்கவளயும், அதற்கான தீர்வுகவளயும் எடுத்து உவரக்க
வேண்டும்.
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

4.வபரறிோகிய பிம்பவம மனிதன்
மனிதனின் சரித்திரம் பற்றி என்ன கசால்கிறது வேதாத்திரியம்.
பிரம்மவம மனிதனாக ேந்துள்ளது என்பவத கசால்கிறது.
பூரணப் கபாருவள புதுவம யவைந்து
ஆரணமான அணுோய் ேிரிந்து
அணுேின் கூட்ைம் இயக்கம் பக்குேம்
அவசோய் இவசோய் அண்ை வகாடிகளாய்
ஓரறிேினம் முதல் ஐயறிேினம் ேவர
ஊனாய்உயிராய் உருே வபதங்களாய்
தானாய் ேிரிந்த தத்துேமாகிய
சுவேமுதல் ஐந்வதயும் சுகிக்கவும் அறியவும்
14

கர்ம ஞானக் கருேிகள் கபற்று

அறிந்தும் ோழ்ந்தும் அரூப நிவலயாம்

ஆதி நிவலவய அறிந்து முடிவுற
எழுந்த வேகத்தால் எடுத்த ேடிேம்

அறிேின் நிவலகள் ஐந்துக்கும் அப்பால்

அறிேின் உயர்ோம் ஆறாம் நிவலயில்

ேந்து பிறந்து ோழ்ேவத மனிதன்

சிந்தவன அறிேின் சிறப்வப மனிதன்

யூகம் யுக்தி வயாசவன வயாடு

வேகம் நுட்பம் ேிவளேதற் குரிய

அறிேின் நிவலவய ஆறாம் நிவலயாம்

அவ்ேித அறிேின் ஆட்சிவய மனிதன்

இந்த உலகில் மனிதன் வதான்றிய
அந்த நாள் முதல் இன்று ேவரக்கும்
ேைி ேைியாக ோழ்ந்த மனி தர்கள்

ோழ்க்வக ேசதிகள் வதடிய முவறயும்

அறிேின் வமன்வம அவைந்த முவறயும்
கநறியில் நிவலத்த நிவனப்பின் சக்தியால்

ஐம்புலன் அறிோல் ஆராய்ச்சி தன்னால்
நம்பிய ேைியில் நாட்ைம் கசலுத்தி
பார்த்தும் வகட்டும் பைக்கத் தாலும்
தானும் அறிந்து தக்க பயன் கபறும்
கசவ்ேிய அறிேின் சிறப்வப மனிதன்.
திவ்ேிய உருேின் திறவம மனிதன்

ஒருேன் அறிேில் உணர்ந்த எவதயும்
உலவகார் அவனேரும் ஒத்தனுபேிக்க
பரேச் கசய்து பலன் ேிவளேிக்கும்
அற்புத அறிேின் சிற்பவம மனிதன்
தனித்த மனிதன் தான் ேிரும்பிய
அவனத்வதயும் முடிக்க அேர் சரீர
சக்தி மாத்திரம் தாங்கா ேிட்ைால்
15

யுக்தி வயாசவன யூகம்ககாண்டு
அப்கபாருள் அவைய அச்கசயல் முடிக்க
இப்புேியிலுள்ள எத்தவனப் வபவரயும்

ஒன்றாய்த் திரட்டி ஒற்றுவம கசய்து
நன்றாய் முடிக்க நல்லறிோகிய

உயர்ந்த சக்தியாம் ஒளிவய மனிதன்

ஊனுவைய சிறந்த உருவே மனிதன்

மனிதன் நிவனத்த கசயல்கள் தம்வம

அனுபேக் கருேிகள் அறிேின் கருேிகள்

இத்தவகப் பத்து இந்திரியங் களால்

சித்தப்படிவய கசய்து முடிப்பான்.

இந்திரியங்களின் இயக்கச் சக்தி

எல்வலக்குட்பட் டிருப்பத னாவலவய

அந்தச் சக்திவய அதிகப்படுத்த
அறிவேச் கசலுத்தி ஆராய்ச்சி கசய்து
உைற்கருேி கட்கு உபகருேிகவள,

இைத்திற்வகற்ப ஏற்படுத்திக் ககாள்ளும்

ேல்லவம அறிேின் ேடிேவம மனிதன்,
நல்ல அவமப்புகள் உள்ளேன் மனிதன்

ஆராய்ந் துணரும் அறிேின் உயர்ோல்
ஊரார் உலவகார்உள்ளம் ேிரும்பும்

இச்வசயவய அறிந்து இரக்கங் ககாண்டு
அச் கசயல் முடிக்க அன்பில் பரேி
ஆர்ேம் ககாண்டு அறிோல் ேகுத்து
வசார்ேில் லாமல் கசால்லால் கசயலால்
பலரின் ஏக்கம் முடிக்கத் தக்க
உலகில் உயர்ந்த உருேவம மனிதன்
ஓரறி ோகிய உருேம் முதலாய்
ஆறறி ோகிய அந்நிவல ேவரக்கும்
அனந்தம் வகாடி ஆகிய உருேில்
நிவனந்த ஒன்வறவயா வநரும் பலவதவயா
எ்ேவுரு இயல்பும் இனிவத உணர்ந்து
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அவ்ேியல்கபாக்க அவதயனுப ேிக்கவும்

தன்னிை அறிவேத் தவலவம யாக்கி

நிர்ேகித்து நிவனந்தவே முடிக்கவும்

அவமந்த அறிேின் ஆட்சிவய மனிதன்

சவமந்த அறிேின் சக்திவய மனிதன்

ஆன்மா அறிேின் ஆறாம் நிவலயில்
தான் புகுந்ததால் தரித்த ரூபம்

மனிதனாகிய மகத்துே மாச்சு

இனியேன் கைவமவய உணர்ேவத சிறப்பு,
இரத்தச் சுோசச் சுைலாய் இயங்கும்

அத்தவன வகாடி உயிரினம் யாவும்

இன்ப துன்பம் இரண்டினுட் பட்வை

என்றும் இருப்பது ஏன்? இேற்றிற்கு

இருப்பிைம் எங்வக? என்றா ராய்ந்து

ேிருப்பும்கேறுப்பும் எவேகயனக் கண்டு!
அறிவே இவேயாய்த் வதான்றி இயங்கி
அவேதாம் மாறிடும் தன்வமயும் கண்டு

அத்தவகய அறிேின் தத்துே மறிய

அறிவே ஒன்றி அறிேில் நிறுத்தி
அறிவேவய அறிய ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து
கபாறிபுலன் அைக்கிப் கபாறுவம அவைந்து
ஒன்றி ஒன்றி ஒருேனாய் நின்று
உட்புறம் வநாக்கி உணர்ந்து முடிேில்
உருேம் அவனத்திலும் ஊவை நிவறந்த
அருே நிவலயும் அவ்ேவ் வுருேின்
அவமப்புச் சிறப்பும் இயக்க கமாப்ப
அரூப இயக்கச் சிறப்பும் உணரும்
வபரறிோகிய பிம்பவம மனிதன்
அவனத்தும் அறிந்துபின் அறிவேயு மறிந்ததால்
ஆதி நிவலவயயும் அறிந்வத முடித்தான் !!!(ஞாக.பா.290)
அருட்தந்வத. வேதாத்திரி மகரிஷி

17

குறியும் கநறியும் குணமும் இலார் குைாங்கள்தவமப்
பிரியும் மனத்தார் பிரிேரிய கபற்றியவனச்
கசறியும் கருத்தில் உருத்து அமுதாம் சிேபதத்வத
அறியுங் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 562


ஒரு குறிப்பும், சமயகநறியும், பாசங்களும், ஆகிய
இேற்றிலிருந்து ேிலகி நிற்கும், எண்ணம் உவைய அடியாவர,
ேிட்டுப் பிரியாத தன்வம உவையேவன.



அன்பு மிகும் அேர் உள்ளத்தில் உருேம் ககாண்டு,



கேளிப்படும் அமுதமயமாய் ேிளங்கும், தூய நிவலயில்
இருப்பேவன.



எல்லாேற்வறயும் அறியும் தன்வம உவைய, தில்வலவய
ஆளும், ஆைல் ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது? வேதாத்தரியம்
அேனின் இயக்கம் அணுோற்றல்
அணுேின் கூட்டுப் பக்குேம் நீ
அேனில் தான் நீ உன்னில் அேன்
அேன் யார்? நீயார்? பிரிவேது?

(ஞாக.பா.)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

5. யார் கைவுளின் அருள் கபற்றேர்கள்...
மதுராபுரி என்னும் அைகிய கிராமம் ஒன்று இருந்தது. இயற்வக
எைில் ககாஞ்சும் அக்கிராமத்திற்கு ஞானிகளும், முனிேர்களும்
அவ்ேப்வபாது ேந்து கசல்ோர்கள்.
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அேர்களில் ஒரு ஞானி மட்டும் மக்களின் கபரும்
அன்புக்குரியேராக இருந்தார்.
அேர் ஊருக்கு ேந்தாவல மக்கள் கூட்ைம் அேவர சுற்றிவய
இருக்கும். கைவுளின் மறு உருோக அேவர வபாற்றினார்கள்.
அந்த ஊரில் ஓர் கசல்ேந்தன் இருந்தான். அேன் தன்வன நாடி
ேருபேர்களுக்கு உதேி கசய்ோன். வநர்வம தேறாமல் இருப்பான்.
ஆனால் நல்லது கசய்யும் தன்வன மக்கள் கைவுளாக பார்க்காமல்
மனிதனாகவே பார்க்கிறார்கவள என்று நிவனப்பு அேன் மனதில்
நீண்ை நாளாக இருந்து ேந்தது.
சரி அடுத்தமுவற ஞானி ேரும்வபாது இவதப் பற்றி வபச வேண்டும்
என்று நிவனத்தான்.
சில மாதம் கைந்தது. ஞானி மீ ண்டும் அந்த ஊருக்கு ேந்தார். மக்கள்
கூட்ைம் கூட்ைமாக அேவர தரிசித்து ேந்தனர்.
இவதக் வகள்ேிப்பட்ை கசல்ேந்தன் ஞானியிைம் கசன்றான். சாமி...
நான் இந்த ஊரிவலவய மிகவும் ேசதி பவைத்தேன். நான்
இல்லாதேர்களுக்கு உதேி கசய்கிவறன்..

நான் கல்ேிசாவல அவமத்து தந்திருக்கிவறன்... நான் பல

குடும்பங்கவள ோை வேத்திருக்கிவறன். நான் கசய்த நல்லது
இவ்ேளவு இருக்கும்வபாது என்வன யாரும் உயர்ோக எல்லாம்
நிவனப்பதில்வல. நான் எப்வபாதும் உதேி கசய்து ககாண்வை
இருக்கிவறன்.
ஆனால் நீங்கள் கேறும் ோய் ோர்த்வதயில் ஆறுதல் மட்டுவம
கசால்கிறீர்கள். உங்கவளக் கைவுளுக்கு நிகராக ேணங்குகிறார்கவள
என்றான்.
ஞானிக்கு புரிந்துேிட்ைது. புன்னவகத்தப்படி சரி.. உனக்கு
ோர்த்வதயாகச் கசான்னால் புரியாது. என்னுைன் ஒருோரம் இரு.
நான் வபாகும் இைகமல்லாம் நீ ோ. உனக்குப் புரியும் என்றார்.
ஐவயவயா.. ஒரு ோரம் நான் இல்வலகயன்றால் நான் கதாைில்
கசய்ேது எப்படி.. நான் பிறருக்கு உதவுேது எப்படி.. நான்
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இல்வலகயன்றால் இந்த ஊர்மக்கள் யாரிைம் உதேி வகட்பார்கள்.

நான் என்ன கசய்வேன்.. சரி ஒருோரம் தாவன.. நான் ேருகிவறன்
என்றபடி அேருைன் கசன்றான்.

ேைிகயங்கும் நான் இவதச் கசய்வேன். அவதச் கசய்வேன் என்று
ஒவர நான் புராணம்தான்.
ேைியில் ஞானிவயக் கண்ை மக்கள் அேருக்கு ேரவேற்பு
ககாடுத்தார்கள். அேர்கள் உதேி வகட்கும் முன்வன நான் தான்
கசய்வேன்... என்று ஓவைாடி உதேி கசய்தான்.
அேவனப் பார்த்த ஞானியிைம் என்ன பார்க்கிறீர்கள்? எல்வலாரும்
உங்கவளேிட்டு என்னிைம் ேருோர்களா என்றான் கர்ேத்துைன்..
ஞானி எதுவும் வபசாமல் புன்னவகயுைன் இருந்தார்.

ஞானி கசல்லும் இைகமல்லாம் மக்களுக்கு உதேி கசய்தபடி
இருந்தான் கசல்ேந்தன். ஞானியிைம் ேிவைகபறும் தருணம்
ேந்தது.
மக்களிைம் உவரயாற்றிக் ககாண்டிருந்த ஞானியிைம் கசால்லிேிட்டு
கிளம்பலாம். நான் இல்லாமல் ஊர்மக்கள் திணறியிருப்பார்கள்
என்றபடி காத்திருந்தான்.

மக்கள் கூட்ைம் கவலயத் கதாைங்கியது. அேனுக்கு உள்ளுக்குள்
உற்சாகம். ேந்திருந்த மக்கள் கபரும்பாலானேர்க்கு இேன் உதேி
கசய்திருந்தான். அேர்களது பாராட்வை வகட்க தயாராக இருந்தான்.
மக்கள் அேன் இருக்கும் பக்கம் கூை திரும்பேில்வல. மிகுந்த
ஏமாற்றமவைந்த அேன் ஞானியிைம் கசன்று நான் கசய்த
உதேிகவள மறந்து ேிட்ைார்கள் பார்த்தீர்களா?

உங்களுைன்

இருந்த நாட்களில் நான் எவ்ேளவு உதேிகவள கசய்திருப்வபன்...
என்றான்
நான்.. நான்.. என்கிறாவயப்பா... உன்வன கசய்ய வேத்தேனும்
கசய்யப் பணித்தேனும் இவறேனல்லோ... நானின்றி ஓர் அணுவும்
அவசயாது என்கிறாவய.. எல்லாவம நான் தான் என்ற கர்ேம்
இருக்கும்ேவர மக்களுக்கு நீ அந்நியனாய் தான் கதரிோய்.
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எல்லாம் இவறேன் அருள் என்று கசால்லிப்பார்
அேர்களுக்கு கைவுளின் அேதாரமாக கதரிோய் என்றார்.
தவல கேிழ்ந்த கசல்ேந்தன் புரிந்தது சாமி... கைவுள் ககாடுக்க
நிவனப்பவத என் மூலமாக கசய்ய பணித்திருக்கிறார்.
அவதேிைப் கபரிய வபறு எதுவும் இல்வல. கைவுள் இட்ை பணிகள்
இன்னும் இருக்கின்றன என்று ஆசி கபற்று திரும்பினான்.
உலகில் எதுவும் நிரந்தரமில்வல. நாவம நிரந்தரமாக தங்கமுடியாத
இவ்வுலகிலும், மறு உலகிலும் நமக்கு துவண நிற்பது இவறேன்
தான்.
தாம் நிவனப்பவத தம்முவைய பக்தவனக் ககாண்டு
கசய்ய வேக்கும் இவறேனின் அருள் கபற்றேர்கள்
எல்லாவம இவறேன் கசயல் என்பவத உணர்ந்வத
கசயல்படுோர்கள்.

வபரும் குணமும் பிணிப்புறும்இப் பிறேிதவனத்
தூரும் பரிசு துரிசறுத்துத் கதாண்ைர் எல்லாம்
வசரும் ேவகயால் சிேன்கருவணத் வதன்பருகி
ஆருங் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 563


கபற்ற வபரும், உற்ற குணமும், மலக் குற்றங்களும் ஆகிய
இேற்வறக் கவளந்து,



அடியார்கள் ேந்து வசரும் ேவகயில்,



சிேனது வபரருளாக ேிளங்கும் வதனிவன உண்டு மகிழ்ந்து,



தில்வலவய ஆளும், ஆைல் ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

அருள் நிவல – வேதாத்தரியம்
“இவறயுணர்ோல் எவ்வுயிரும்ஒன்கறன் றாகும்.
ஈசனிவல தான்.

தன்னில்ஈசனான

இவறயுணர்வே தத்துேத்தின் முடிந்த வபறு.
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இப்வபவற அகத்தேத்தின் முடிவு மாகும்.”

(ஞாக.பா.1492)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க வேயகம்.

6. ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல
(பற்றற்ற நிவல வேண்டும்.(நிவலயாவம)
வதவே உணர்ோலும், கதாைர்ந்து ேந்த பைக்கத்தாலும் கிவைத்துள்ள
சந்தர்ப்ப சூழ் நிவலகளாலும் அறிேின் ேளர்ச்சிக் வகற்றோறு
ஒவ்கோரு மனிதனும் வதசம், மதம், சாதி, கமாைி, இனம்.
கபாருட்கள், பந்துக்கள் என்றவேகள் மீ து உரிவம
ககாண்ைாடுகிறான்.

அந்ததந்த எல்வலயில்,குறுகியும் நிற்கிறான்.
நிவலவய பற்று என்று கசால்லுகிவறாம்.

இத்தவகய நிவனவே

ஆனால் உயிர் நிவலவய அறிந்து ககாண்ை வபரறிேின் சிகரவம

பற்றற்ற நிவலயாகும்.” என்கிறார் அருட்தந்வத வேதாத்திரிமகரிஷி.
நாம் பிறந்த ஊர் நிவலயனாது அன்று.

உறேினர்களும் நிவலயானேர் அல்லர்.

ேிதிேசத்தால் ேந்த

மிகவும் ேருந்தி உவைத்துப் கபற்ற நற்கபயரும் (புகழும்) நிவலயா
னது அன்று.

கட்டிய மவனேி நிவலயானேள் அல்லள்
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கபற்ற பிள்வளகளும் நிவலவயானேர்
அல்லர்.

அப்பிள்வளகளால் கபறும்

சிறப்பும் நிவலயானாது அன்று.

ஈட்டிய கசல்ேம் நிவலயானது அன்று.
இந்த உலகத்தில் யாரும் நிவலயானேர்
அல்லர்.

நினது திருேடி மட்டுவம

நிவலயானது என்கிறார் பட்டினத்தார்.
ஊரும் சதமல்ல, உற்றார் சதமல்ல,
உற்றுப் கபற்ற

வபரும் சதமல்ல, கபண்டிர் சதமல்ல,
பிள்வளகளும்

சீரும் சதமல்ல, கசல்ேம் சதமல்ல வதசத்திவல

யாரும் சதமல்ல நின்றாள் சதம் கச்சி ஏகம்பவன! (பட்.பா.17
திருஏகம்பமாவல.13)

என்வன அடிவமயாகக் ககாண்ை இவறேவன!

என்வனப் கபற்ற

தாயும் “பிணம்” என்று கசால்லி இகழ்ந்து வகேிட்ைார்.
கபாருவள என்னிைம் கபற்று ோழ்வே நைத்தி ேந்த

மவனேியும்”வபா” என்று கசால்லி அழுது புலம்பி ேிட்ைார்.
கபருவம கபற்ற பிள்வளகளும் ஈமத்வத ேலமாக ேந்து ககாள்ளி
வேப்பதன் முன் குைம் உவைத்து ேிட்ைார்.
எனவே இப்கபாழுது உன்வனத் தேிர வேறு பற்று இல்லாதேன்
ஆகிேிட்வைன் என்று புலம்புகிறார் பட்டினத்தார்.
“என்கபற்ற தாயரும் என்வனப் பிணம்என்று இகழ்ந்துேிட்ைார்
கபான்கபற்ற மாதரும்வபாஎன்று கசால்லிப் புலம்பிேிட்ைார்
ககான்கபற்ற வமந்தரும் பினேலம் ேந்து குைம்உவைத்தார்
உன்பற்ற ஓைிய ஒருபற்றும் இல்வல உவையேவன”

(பட்.பா.69)
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தாயுமானேர் “ நிவலயாவமயில் – யாக்வக நிவலயாவம “
கபாருளில்----- பதிகனாரு

என்ற

பாைல்கவளத் தாயுமானேர்

பாடியுள்ளார்.
காயநிவல அல்லஎன்று காண்பார் உறங்குேவரா
தூயஅருள் பற்றாத் கதாைர்ோர் பராபரவம.146.

எடுத்த உைம்பு நிவலயற்றது என்ற உண்வமவய அறிந்தேர்,
உறக்கம் ககாள்ோவரா?

நின்னுவைய தூய திருேருவளப் பற்றாகப்

பற்ற அல்லோ, அவலந்து திரிேர்.

கபாய்எல்லாம் ஒன்றாய்ப் கபாருத்திவேத்த கபாய்உைவல
கமய்என்றான் கமய்யாய் ேிடுவமா பராபரவம.178.

நிவலயில்லாத கபாருள்கள் அவனத்வதயும் ஒன்றுதிரட்டிச் கசய்து
அவமத்த கபாய்உைவல கமய் என்று கசால்ேதால் மட்டும், அது
கமய்யாய் (நிவலத்ததா ய்) ேிடுவமா?
மின்அவனய கபாய்உைவல கமய்என்று நம்பி ஐவயா
நின்வன மறக்வக கநறிவயா பராபரவம.179.

மின்னல் வபால் வதான்றி, ேிவரந்து மவறயவுள்ள கபாய் உைவல
கமய் என்று நம்பி, ஐயவகா! நின்வன மறந்திருப்பது
முவறயாகுவமா?

நித்தியம்ஒன் று இல்லாத நீர்க்குமிைி வபான்றஉைற்கு

இத்தவனதான் துன்பம்உண்வைா என்வன பராபரவம.180.
நிவலவபறு என்ற ஒன்று இல்லாத நீரில் வதான்றும் குமிைி வபான்ற
இந்த உைலுக்கு, இத்தவன துன்பம் ஏன் உண்ைானது?
அதிசியமா?

இது என்ன

வதகம்இறும் என்றுஜைர் வதம்புேதுஎன் நித்திவரயில்
ஊகம் அறிந்தால் பயம்தான் உண்வைா பராபரவம.181.

இந்த உைம்பு அைிந்து வபாகும் என்று அறிேற்றேர்கள் (ஜைர்கள்)
புலம்பேது ஏவனா?

உறங்கும் வபாது (சுழுத்தியில்) உைம்பு எங்வக
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வபானது என்பவத அறிந்து ககாண்ைால் பயம் உண்ைாகுவமா?
ஏவதச் சுவமயா எடுப்பார் எடுத்த உைல்

வசதம்உறின் யாது பின்வன கசல்லும் பராபரவம.182.
எடுத்த இந்த உைம்பு அைிந்த பின்பு, வேறு எந்தேிதமான உைம்வபச்
சுவமயாக எடுக்கப் வபாகிறவதா?

இந்த உைம்பு அைியும்வபாது.

அதனுைன் இந்த உலகத்துப் கபாருள்களில் எது உைன் கசல்லும்?
வதால்பாவே நாலால் சுவமஆகும் ஜீேன்ஒன்றுஇங்கு
ஆர்ப்பால் எடுத்ததுஎே ராவல பராபரவம.183.

வதாலால் ஆன கபாம்வம உைல், நாலுவபர் சுமக்கும் சுவமயாக
மாறும்.

சீேன் என்ற ஒன்று யாரிைமிருந்து ேரேவைக்கப்பட்ைது?

ேரேவைத்தேர் யார்?

நித்திவரயில் கசத்தபிணம் வநரும்உைற்கு இச்வசவேயாச்
சுத்தர்கவள நல்ல துறவோர் பராபரவம.197
மாவயயால் ஏற்படும் மய க்கம் நீங்கி

னேர், வேறு உலகப்

கபாருள்கள் எதவனயும் ேிரும் பமாட்ைார்.
திருேருளிவல திவளத்து நிற்பர்..

அேர் அன்

பின்

கட்டும் கனமும்அந்தக் காலர்ேரும் வபாதுஎதிர்த்து
கேட்டும் தளவமா ேிளம்பாய் பராபரவம.283.

உறவு, கசல்ேம் முதலிய பந்தமும், கசல்ோக்கும், அந்த எமனார்
ேரும்வபாது, எதிர்த்து நின்று, கேட்டி ேழ்த்தும்
ீ
பவை ஆகுவமா?
கசால்லுோயாக!

பூட்டுஅற்றுத் வதகம்அற்றுப் வபாகும்முன்வன நின்அருவளக்
காட்ைத் தகாவதாஎன் கண்வண பராபரவம.295.

நரம்புக் கட்டுகள் தளர்ந்து, இந்த உைல் ேிழும் முன்வப, நினது
திருேருவளக் காட்டி அருளினால், அதுஎன்ன தகாத கசயல் என்று
ஆகிேிடுவமா?
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வதகாதி கபாய்எனவே வதர்ந்தஉப சாந்தருக்கு

வமாகாதி உண்வைா கமாைியாய் பராபரவம.298.
உைல் முதலியன கபாய் என்று அறிந்த நல்ல சாந்த குணம்
உள்ளேர்க்கு, வமாகம் முதலிய குற்றங்கள் உண்ைாகுவமா?
கூறுோயாகா.

ககாம்பில் அரும்பாய்க் குேிமலராய்க் காயாகி
ேம்பு பழுத்து உைலம் மாண்டு இங்ஙன் வபாகாவம
நம்பும் என் சிந்வத நணுகும்ேண்ணம் நான்அணுகும்
அம்கபான் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 564


மரக்கிவளயில்

அரும்பி, கமாக்காகி, மலராகிக் காய்த்து,

ேவண
ீ
பழுத்து ேிழும் பைம் வபால் இந்த உைம்பு முதுவம
அவைந்து ேிழுந்து வபாகாத ேவகயில்,


நம்பிக்வகக்கு உரிய என் மனம் கநருங்கும் ேண்ணவம நானும்
கநருங்கி,



அைகிய தில்வலப் கபான்னம்பலத்வத ஆளும். ஆைல்
ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

நிவலயாவமவய நிவனேிற் ககாள் – வேதாத்திரியம்
“பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூேலக ோழ்வு. இவத
மறப்பு நிவலயில் உள்ள மதியின் வபாக்வக மாவய,”
(ஞாக.பா.1492)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க வேயகம்.

7. ககாள்வளயாவச ககாள்வள வபாய்ேிட்ைது.
ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கசான்ன கவத.
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ஒரு சீைன் தன் குருேிைம் கசான்னான். “சுோமி, என்மீ து என் மவனேிக்கு அளேில்லாத அன்பு.
ஆவச என்மீ து அேளுக்கு இருக்கிறது.

ககாள்வள

அது காரணமாகத்தான் நான்

சன்னியாசம் கபறாமல் இருக்கிவறன்”.
சீைன் கசான்னவதக் குரு வகட்ைார்.

அேருக்குச் சீைன் கசால்லும்

காரணத்தில் உண்வம எதுவும் கிவையாது என்பது நன்றாகத்
கதரியும்.
ஆகவே அேர், சீைன் நிவனப்பவதப் வபால உலக மக்கள் இல்வல
என்பவத அேனாகவே உணர்ந்து ககாள்ள ோய்ப்வப ஏற்படுத்திக்
ககாடுக்க திருவுள்ளம் ககாண்ைார்.
அதன்படி குரு தமது சீைனுக்கு ஏவதா ஒரு இரகசிய வயாக
முவறவயச் கசால்லிக் ககாடுத்தார்.
தீடிகரன்று ஒரு நாள் சீைனுவைய ேட்டில்
ீ
ஓலமும் அழு குரலும்
வகட்ைன.

ேவை
ீ
அமளி துமளிப்பட்ைது.

அக்கம் பக்கத்து ேட்டுக்காரர்கள்
ீ
என்னவோ ஏவதா என்று நிவனத்து
ஓடி ேந்து பார்த்தனர்.
அங்வக ஓர் அவறயில் சீைன் மூச்சுப் வபச்சில்லாமல் அவசேற்று
ஒரு கற்சிவலவயப் வபால உட்கார்ந்திருந்தான்.
அேனது உைலும் அேயங்களும் இயல்புக்கு மாறாகப் புதுமயான
ேவகயில் வகாணிப் வபாயிருந்தன.
அேவன அந்த நிவலயில் பார்த்த உறேினர்களும் மற்றேர்களும்
அேனுக்கு உயிர் வபாய்ேிட்ைகதன்வற முடிவு கசய்தார்கள்.
சீைனுவைய மவனேி ஒப்பாரியும் அலறலுமாக, “ஐவயா. என்
பிராணநாதா!

நீங்கள் எங்வக வபாய்ேிட்டீர்கள்?

எங்கவள எல்லாம்

வகேிட்டுப் வபாய் ேிட்டீர்கவள!
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எங்கவள எல்லாம் ஏமாற்றி ேிட்டுப் வபாய் ேிட்டீர்கவள!”
என்ன என்னவோ கசால்லிக் கூச்சல் வபாட்டுக்
அழுதாள்.

புலம்பினாள்.

என்று

ககாண்டிருந்தாள்.

வதம்பினாள்.

இதனிவையில், உறேினர்கள் பிணத்தத் தகனம் கசய்ேதற்கு
வேண்டிய ஏற்பாடுகவளச் கசய்தார்கள்.
பிணத்வதச் சுடுகாட்டிற்குக் ககாண்டு வபாேற்காக ஒரு பாவைவயக்
கட்டிக்ககாண்டு ேந்தார்கள்.

அப்வபாது அேர்களுக்கு ஒரு சங்கைம்

ேந்தது.
சீைனின் உைல் வகாணலான நிவலவமயில் இருந்ததால், ோயிற்
படி ேைியாகப் பிணத்வதக் ககாண்டுேர முடியாது நிவல ஏற்பட்ைது.
ஆகவே ஒருேன் வகாைரிவயக் ககாண்டு மரத்தாலான ேட்டின்
ீ
நிவலப் படிவய இடிக்க ஆரம்பித்தான்.
அது ேவரயிலும் துக்கம் தாங்காமல் வதம்பி் வதம்பி அழுது
ககாண்டிருந்த சீைனின் மவனேி, வகாைரிச் சப்தம் வகட்ைதும்
நிவலப்படி இருந்த இைத்திற்வக ஓவைாடி ேந்து ேிட்ைாள்.
அங்கிருந்தேர்களிைம் அழுதுககாண்வை அேள், “என்ன ேிஷயம்?
ஏன் நிவலப்படிவய இடிக்கிறீர்கள்!” என்று ேிசாரித்தாள்.
அங்கிருந்தேர்களுள் ஒருேன், “உங்களுவைய கணேனின் உைல்
வகாணிப்வபாய் இருப்பதால், பிணத்வத ோயிற்படி ேைியாக எடுத்து
ேர முடியாது.
ஆகவே நிவலப்படிவயப் கபயர்க்க வேண்டியிருக்கிறது.

அவதத்

தேிர வேறு ேையில்வல” என்று அேளுக்குப் பதில் கசான்னான்.
இவத அேள் வகட்ைவுைவன, “இல்வல இல்வல.
இடிக்க வேண்ைாம்.

இவத இப்வபாது

நாவனா ேிதவேயாகி ேிட்வைன்.

என்வனக் காப்பாற்றுபேர் இப்வபாது யாருமில்வல.

தந்வதவய

இைந்துேிட்ை என் குைந்வதகவள நான் காப்பற்றியாக வேண்டும்.
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நிவலப்படிவய நீங்கள் இப்வபாது இடித்து ேிட்டுப் வபாய்ேிட்ைால்,
மறுபடியும் அவதப் பழுது பார்க்க முடியாது.
ஏவதா என் கணேருக்கு வநர வேண்டியது வநர்ந்துேிட்ைது!
வேண்டுமானால் பிணத்தின் வக கால்கவள கேட்டி கேளிவய
ககாண்டு வபாய் ேிடுங்கள்” என்ற கசால்லி ேிட்ைாள்.
மவனேி அப்படிச் கசான்னவுைனவன, இதுேவரயிலும் இறந்து
ேிட்ைேவனப் வபால இருந்த சீைன் எழுந்து நின்றான்.

அேன்

சாப்பிட்டிருந்த மருந்தின் வேகமும் இதற்குள்ளாகத் தணிந்து
வபாயிருந்தது.
மவனேிவயப் பார்த்து அேன், “அடி பாதகி!

கபண்வண, என் வக

கால்கவள கேட்ை வேண்டுகமன்றா கசால்கிறாயா?” என்று கூேிக்
ககாண்டு ேடு
ீ ோசல்கவளத் துறந்துேிட்டு அந்த நிமிைவம தன்
குருவுைன் புறப்பட்டுப் வபாய்ேிட்ைான்.
“நமது உலக ஆவசவகள் பூர்த்தி கசய்ேதில் ஈடுபட்டு அேற்றில்
மூழ்கி அந்தகாரத்தில் கஷ்ைப்பட்ைாலும், “நாம் யார்?

இேற்வற

அனுபேிப்பது யார்?” என்ற வகள்ேி எப்வபாதாேது ஒரு சமயம் நமது
உள்ளத்தில் எழும்.

இந்தக் காலம் தான் இரகசியப் கபாருவள

ேிளக்கும் புனித வநரமாகும்.”
மதிக்குந் திறல் உவைய ேல் அரக்கன் வதாள்கநரிய
மிதிக்கும் திருேடி என் தவலவமல் ேற்றிருப்பக்
ீ
கதிக்கும் பசுபாசம் ஒன்றும் இவலாம் எனக்களித்துஇங்கு
அதிர்க்கும் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 565


எல்வலாராலும் புகைப்படும் மனேலிவம உவைய, ேலிய
அசுரனாகிய இராேணனது வதாள்கள் கதரியபடுமாறு. மிதித்த
திருேடிகள் என் தவலவமல் பதிந்திருக்கிறது.



அதனால் மிகும் இயல்பிவன உவைய பதித்தன்வமயும்,
பாசங்களும் மிகுதிப்பைாமல், இல்வல என்று ஆயிற்று.
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அந்த இகழ்ச்சிவயாடு, ஆரோரம் மிக்க தில்வலவய ஆளும்.
ஆைல் ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

ஆன்மீ க அறிவு அவமதி நல்கும்

– வேதாத்திரியம்

“உலகத்தில்அவமதியது உருோக நிவலக்க,

உயிரறிவு இவறயுணர்வு கைவமயறம் எங்கும்

பலநாட்டு மக்களது ோழ்ேினிவல பரேி,
பண்பாைாய் ஊடுருேி நிவலக்கும்முவற வேண்டும்.

சிலர்தவலேர். அரசியலார், கபாருள்துவறயார், மதத்தாார்
வசர்ந்தாலும், அன்னேரால் ஒருக்காலும் அவமதி

நிலே ேைியுண்ைாகாக. நீடிக்கும் பவக, வபார்,

வநர்ேைிவய அறிேறியும் ஆன்மீ க கநறி!” (ஞாக.பா.1372)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

8. மகாபாரதம் கவதயா? ஐம்புலன்கள் கவதயா?
பதிகனட்டு நாட்கள் நவைகபற்ற பாரதப் வபாரில் மக்கள் கதாவகயில்
கிட்ைதட்ை 80% ஆண்கள் இறந்து ேிட்ைனர் என்பவத அறிந்த நவரன்
என்கிற மாணேன், பாரதப் வபார் நவைகபற்றதாக கூறப்படும்
குருவஷத்ரத்திற்கு வநரில் கசன்று பார்த்தான்.

‘ககௌரேர்களும் பாண்ைேர்களும் வபாரிட்ை ரத்த பூமியின் மீ து தான்
நாம் நிற்கிவறாமா?
கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்வக தான் பார்த்தனுக்கு பார்த்தசாரதியாக
வதர் ஒட்டினாரா?’
பல்வேறு சந்வதகங்கள் அேனுக்குள் எழுந்தன.
அந்த மண்வணவய கேறிச்கசன்று பார்த்துக் ககாண்டிருந்த
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வநரத்தில்,
“உன்னால் ஒரு வபாதும் உண்வமவய கண்டு பிடிக்க முடியாது
மகவன” என்கிற குரல் வகட்ைது. குரல் ேந்த திக்வக
ஆச்சரியத்துைன் வநாக்கினான்.
புழுதி பறக்கும் மண்ணுக்கிவைவய காேி_உவை அணிந்த ஒரு
உருேம் கதன்பட்ைது.
“குருவேத்திர வபாவர பற்றி கதரிந்துககாள்ள நீ இங்வக
ேந்திருக்கிறாய் என்று கதரியும். ஆனால் அந்த வபார் உண்வமயில்
யார் யாருக்கிவைவய எதன் கபாருட்டு நவைகபற்றது என்று கதரிந்து
ககாள்ளாமல் நீ அந்த வபாவர அறிந்து ககாள்ள முடியாது.”
“நீங்கள் என்ன கசால்ல ேருகிறீர்கள்?” – சற்வற குைப்பத்துைன்
வகட்ைான் நவரன்.
“மகாபாரதம் ஒரு இதிகாசம். ஒரு மாகபரும் காேியம். அது
உண்வம என்பவத ேிை அது ஒரு தத்துேம்.
அவத தான் அவனேரும் புரிந்து ககாள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்…”
அந்த காேியுவை கபரியேர் நவரவனப் பார்த்து மர்மப் புன்னவக
ஒன்வற உதிர்த்தார்.
“அது என்ன தத்துேம் ஐயா?
எனக்கு ககாஞ்சம் ேிளக்குங்கவளன்…”
“நிச்சயம்! அதற்காகத் தாவன ேந்திருக்கிவறன்”
“பஞ்சபாண்ைேர்கள் வேறு யாருமல்ல. கண், காது, மூக்கு, ோய்,
கமய் ஆகிய நம் ஐம்புலன்கள் தான்!!!!
ககௌரேர்கள் யார் கதரியுமா?”
“………………..”
“இந்த ஐந்துபுலன்கவள தினந்வதாறும் தாக்கி தங்களுக்கு இவரயாக்க
முயற்சிக்கும் தீவமகள் தான் ககௌரேர்கள்!!!”
“………………..”
“எண்ணிக்வகயில் கபரிதான இேர்கவள எதிர்த்து உன்னால்
(ஐம்புலன்களால்) வபாரிை முடியுமா?
“………………..”
31

“முடியும்…! எப்வபாது கதரியுமா?”
நவரன் மலங்க மலங்க ேிைித்தான்.
“கிருஷ்ண பரமாத்மா உன் வதவர கசலுத்துேதன் மூலம்.”
நவரன் சற்று கபருமூச்சு ேிட்ைான்.
கபரியேர் கதாைர்ந்தார்.
“கிருஷ்ணர் தான் உன் மனசாட்சி. உன் ஆன்மா. உன் ேைிகாட்டி.
அேர் கபாறுப்பில் உன் ோழ்க்வகவய நீ ஒப்பவைத்தால் எதற்கும்
கேவலப்பை வேண்டியதில்வல.”
நவரன் கபரியேர் கசால்ேவத வகட்டு கமய்மறந்து வபானான்.
ஆனால் வேகறாரு சந்வதகம் அேனுக்கு வதான்றியது.
“ககௌரேர்கள் தீயேர்கள் என்றால் அப்வபாது கபரியேர்களான
துவராணாச்சாரியாரும் பீஷ்மாரும் அேர்கள் பக்கம் நின்று
அேர்களுக்காக வபாரிடுகிறார்கள்?”

“வேகறான்றுமில்வல…. நீ ேளர ேளர உனக்கு மூத்தேர்கள் குறித்த
உன் கண்வணாட்ைம் மாறுகிறது.
நீ ேளரும் காலகட்ைங்களில் யாகரல்லாம் குற்றமற்றேர்கள்,
அப்பழுக்கற்றேர்கள் என்று எண்ணினாவயா அேர்கள் உண்வமயில்
அப்படி கிவையாது.
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அேர்களிைமும் தேறுகள் உண்டு என்று உணர்கிறாய்.
எனவே அேர்கள் உனது நன்வமக்காக இருக்கிறார்களா, அேர்கள்
உனக்கு வதவேயா இல்வலயா என்று நீ தான் தீர்மானிக்க
வேண்டும்.”
“வமலும் அேர்கள் உன் நன்வமக்காக வபாராைவேண்டும் என்று நீ
ஒரு கட்ைத்தில் ேிரும்புோய்.
இது தான் ோழ்க்வகயின் கடினமான
பகுதி.
கீ வதயின் பாைமும் இது தான்.”

நவரன் உைவன மண்டியிட்டு தவரயில்
அமர்ந்தான்.
கவளப்பினால் அல்ல. கீ வத உணர்த்தும்
பாைத்வத ஓரளவு புரிந்ததும் அதன் மீ து
ஏற்பட்ை பிரமிப்பினால்.

“அப்வபாது கர்ணன்?” அேன் வகள்ேி கதாைர்ந்தது.
“ேிஷயத்துக்கு ேந்துேிட்ைாய் மகவன.
உன் ஐம்புலன்களின் சவகாதரன் அேன். அேன் கபயர் தான் ஆவச.
வமாகம். அேன் உன் இந்திரியங்களின் ஒரு பகுதி. உன்னுைன்
பிறந்தேன்.
ஆனால், தீவமகளின் பக்கம் தான் எப்வபாதும் நிற்பான். தான்
கசய்ேது தேறு என்று அேனுக்கு கதரியும். ஆனாலும் ஏவதனும்
சாக்குவபாக்கு கசால்ோன். உன் ேிருப்பம் வபால. ஆவச வபால.”
“நான் கசால்ேது உண்வம தாவன? தீயேற்றுக்கு துவணவபாகத்
தாவன மனம் ஆவசப்படுகிறது?”

நவரன் “ஆம்…” என்பது வபால தவலயவசத்தான்.
இப்வபாது தவரவய பார்த்தான்.
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அேனுக்குள் ஓராயிரம் எண்ணங்கள். சிந்தவனகள்.
எல்லாேற்வறயும் ஒன்றாக்கி தவல நிமிர்ந்து வமவல பார்த்தான்.
அந்த காேிப் கபரியேவர காணேில்வல.

அேர் புழுதிகள் எழுப்பிய திவரயில் மவறந்து ேிட்டிருந்தார்.
*மிகப் கபரிய உண்வம*
இைக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்வத
நைக்கும் திருேடி என்தவலவமல் நட்ைவமயால்
கைக்கும் திறல்ஐேர் கண்ைகர்தம் ேல்லாட்வை
அைக்கும் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 566


பூமிவயப் வதாண்டும் இயல்புவைய, ேலிய கரிய காட்டுப்
பன்றியின் பின்வன,



காட்டில் நைந்து கசன்ற திருேடிவய (முகாசுரன் காட்டுப்
பன்றியாய் ேடிேம் எடுக்க, அேவன காட்டுக்கு ஒட்டிச் கசன்ற
திருேடி) என் தவலவமல் பதித்தவமயால்,



கேல்லும் திறவம உவைய, ககாடிய ஐந்து வபரின்
(ஐம்புலன்கள்) ேலிய ஆட்சிவய அைக்கும் ேல்லவம உவைய,



தில்வலவய ஆளும். ஆைல் ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

உயர் அறிவு – வேதாத்திரியம்
“புலவனந்தின் துவணககாண்டு, பூவுலவக அனுபேித்து
புலன்கதாைர்பற்று ஆராயும், புதுவமவய ஆறாம்அறிோம்!
புலன்கைந்த கசயல்முடிவே பூர்ேநிவல அறிேறிதல்,
புலன்கைந்த அவ்ேிைத்வத, கபாருந்தி ோழ்ோன் ஞானி.”
(ஞாக.பா1143.)

ஐந்தில் அளவு முவற - வேதாத்திரியம்
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அவமதி எனும் சம உணர்வே, அறிவுக்கும் உைலுக்கும்
கபாருத்தமான உணர்வே, உண்வமயான இன்பமாகும்.

உணவு, உவைப்பு, உறக்கம், பாலுறவு, எண்ணம் இேற்றில்
அளவோடும், முவறவயாடும் கசயலாற்ற வேண்டும்.

இந்த ஐந்தில் ஒன்வறக் கூை அலட்சியம் கசய்ேது கூைாது.
அதாேது அடிவயாடு தவைப்படுத்தவோ, மிகவும் குவறத்துேிைவோ
கூைாது; மிகுதியாகவும் ககாள்ளக் கூைாது;

முரண்பாைாக அனுபேிப்பதும் கூைாது. ேிைிப்பு நிவலவயாடு
மிதமாக உணவு, உறக்கம், உவைப்பு, உைலுறவு, எண்ணம் எனும்
இவ்வேந்வதாடு கசயல்புரிய வேண்டும்.

இதனால் துன்பம் எைாமல் காக்கலாம். இயற்வகயாக எழும் ஒரு
துன்பத்வதக் குவறத்துக் ககாள்ளும் அனுபேவம ஒரு இன்ப உணர்வு
ஆகும்.
இன்பத்வத நாடி மிகுதியாக இேற்வற அனுபேிக்கும்வபாது,
உயிராற்றல் மிகுதியாகச் கசலோகி அதன் ேிவளோகத் துன்பம்
வதான்றும், துன்பம் மிகும். ஐம்புலன் கருேிகளின் நலமும்,
கபாதுோக உைல் நலமும் ககடும்.
வமலும், மனிதன் தனது உயிராற்றலின் மதிப்புணர்ந்து அவதப்
வபாற்றிக் காத்து ேரவேண்டும்.
மனிதனுக்கு உயிராற்றல் தான் ஒரு கபரும் நிதி. உைல்
உறுப்புக்களாலும், ஐம்புலன்களாலும் ஆற்றும் கசயல்களில்
உயிராற்றலானது அழுத்தம், ஒலி, ஒளி, சுவே, மணம் என்னும்
பஞ்சதன் மாத்திவரகளாக மாற்றம் கபற்றுச் கசலோகிக் ககாண்வை
இருக்கிறது.
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இந்த உயிராற்றல் மிகுதியாகச் கசலோகாமல் காத்துேர

வேண்டியது அேசியம். ஐம்புலன்கள் மூலமாக உயிராற்றல்
மிகுதியாகச் கசலோனால்

(1) ஐம்புலன் கருேிகள் ககடும்

(2) உயிராற்றலின் அளவும், அழுத்தமும் உைலில் குவறந்து
உைல்நலம், மனநலம் இரண்டும் குைப்பமவையும். இதன்
அேசியத்வதவய திருேள்ளுேர்,

“சுவே, ஒளி, ஊறு, ஓவச நாற்றகமன்வறந்தின்

ேவக கதரிோன் கட்வையுலகு” - என்று அருளியவதயும் நிவனவு
கூற வேண்டும்.

ேிைிப்பு நிவலவயாடு ஐம்புலன்களின் இயக்கத்வத அளவுபடுத்திக்
ககாள்ேதால் துன்பம் எைாமல் காக்கலாம்; நிவலயான
இன்பத்வதயும் அனுபேிக்கலாம்.

கநறியுைன் ோழும் இத்தவகய ோழ்க்வக முவறயால், தானும்
நலமுைன், மகிழ்ச்சியுைன், அவமதியுைன் ோைலாம்; பிறவரயும்
நமது உதேியால் நலமாக ோை வேக்கலாம்.

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

9.கருவமயம் எனும் கதய்ேகப்
ீ
கபட்ைகம்
கருவமயத்வத மனித இனத்துக்குக் கிவைத்த கதய்ேகப்
ீ
புவதயல்
என்று கசால்லலாம்.
அந்தக் கருவமயம்தான் பிரபஞ்ச ஒருங்கிவணப்பு ஆற்றலினுவைய
நீதிமன்றம் என்றும் கசால்லலாம்.
அதுமட்டுமல்லாமல், அவத கருவமயம் தான் ஒருேரது
தற்வபாவதய ோழ்க்வகயில் ஏற்படும் உணர்வுகளுக் ககல்லாம்
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உற்பத்திக் கூைமாகவும், கருத்கதாைராக ேந்த பதிவுகளுக்ககல்லாம்
களஞ்சியமாக ேிளங்குகிறது.

உைலியக்கத்தாலும் மன இயக்கத்தாலும் ஏற்படும் சீேகாந்த

ஆற்றலின் தாக்கங்கள் அவனத்தும் உைலில் இருக்கும் சீேகாந்த
ஆற்றலில் கலந்து சுருங்கிக் கருவமயத்தில் இருப்பாகி ேிடுகின்றன.
கருவமயத்தில் அவமந்திருக்கும் பதிவுகள் அவ்ேப்வபாது மூவளச்
கசல்கள் மூலம் ேிரிந்து எண்ணங்கள் என்னும் அகக் காட்சிகளாக
மலர்கின்றன.

எனவே, கருவமயம், மூவள, புலன்கள், இம்மூேவகயும் ோன்
காந்தக்களத்தின் சிறப்பு மிக்க உயிரினங்களின் கசயல்பாடுகளாகும்.
கருவமயத்தில் ஒருபதிவு ஏற்பட்ைால் அது எப்வபாதும் அைிந்து
வபாேதில்வல.
ோழ்நாள் முழுேதும் ஒருேருக்கு அது ஒரு பதிவேடு வபால

உதவுேவதாடு அேருக்குப் பிறக்கும் குைந்வதகளுக்கும் மரபு ேைிப்
பதிவுகளாகச் சிறுது கூை மாறாமல் கஜராக்ஸ் பிரிண்ட் வபால பல
தவலமுவறகளுக்கும் கதாைர்ந்து ேரும்.
மனித ோழ்ேில், எண்ணம், கசால், கசயல் ஆகிய மூன்று ேவகச்
கசயல்கள் உள்ளன. அேற்றிற்வகற்ற ேிவளவுகளும் உண்டு.
மீ ண்டும் மீ ண்டும் அேற்வறவய கசய்ய எண்ணமும் கசயல்களும்
எழும். இவேயாவும் பதிவுகளாகி அறிோட்சித் தரமாக அவமந்து
ேிடும்.
அறிோட்சித் தரவம ஒருேர் ோழ்ேில் இன்பம், துன்பம், அவமதி,
வபரின்பம் ஆகிய அவனத்வதயும் அளிக்கேல்லது.
எனவே ஒவ்கோருேரும் தனது கருவமயத்வதத் தூய்வமயாக
வேத்துக் ககாள்ள வேண்டியது அேசியம்.
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எண்ணம் ஆராய்தல், என்னும் தற்வசாதவனப் பயிற்சி மூலமும்,
உைலில் உள்ள வநாய்கள் மூலமும் கருவமயத்திலுள்ள
களங்கங்கவள ஓரளவு கதரிந்து ககாள்ளலாம்.

பிறகு அந்தக் களங்கங்கவளத் தூய்வம கசய்ேதற்கு ஆவச
சீரவமப்பு, சினம் தேிர்த்தல், கேவலகயாைித்தல் ஆகிய

பயிற்சிகவள வமற்ககாண்டு, அப்பயிற்சிகளின் ேைிவய கபற்ற

ேிளக்கத்தின் படிவய ோழ்க்வகவய நைத்தி ேரவும் வேண்டும்.
கபாதுோன மனிதகுல நீதியான எேருக்கும் துன்பம் எைாத
முவறயில் கசயல் புரிந்து ஒழுக்கமாக ோழ்ேவதாடு பிறர்

துன்பங்கவள முடிந்தேவர தனது உைல் கபாருள் ஆற்றல்
இேற்வறக் ககாண்டு வபாக்கி ேரவும் வேண்டும்.
கருவமயம் எனும் கதய்ேகப்
ீ
கபட்ைகத்வத எவ்ேளவு தூய்வமயாக
வேத்திருக்க வேண்டுகமன்ற கபாறுப்புணர்ச்சி நமக்கு உண்ைாக
வேண்டும் – என்கிறார்

வேதாத்திரி மகரிஷி.

பாழ்ச்கசய் ேிளாேிப் பயனிலியாய்க் கிைப்வபற்குக்
கீ ழ்ச்கசய் தேத்தால் கிைியீடு வநர்பட்டுத்
தாட்கசய்ய தாமவரச் வசேனுக்கு என் புன்தவலயால்
ஆட்கசய் குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 567


ேிவளச்சல் இல்லாத ேயவலச் வசர்ந்து (உைம்வபப் கபாருந்தி)
பயனற்றுக் கிைந்த எனக்கு முன்ேிவனப் பயனால் கிவைத்த,
கபாற்கிைி வபால் எதிர்ேந்த,



சிேந்த தாமவரமலர் வபான்ற திருேடிவய உவைய சிேனுக்கு,
அேன் இடும் கட்ைவளவய தவலவமல் தாங்கி,



அடிவம கசய்ய தில்வலவய ஆளும், ஆைல் ேல்லாவனப்
பற்றிக் ககாண்வைன்.

.

“கருவமயத்தின் மதிப்வப உணர்வோம் -வேதாத்திரியம்
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“காந்தச்சுைல்,ஈர்ப்பு வமயம், உயிர்ேித்து மூன்றும்
கலந்து கசயல்புரியும் கருவமய உண்வம வதர்வோம்.
காந்தத்தில் இவறநிவலயும், உயிர், அறிவு, மனமும்
கருத்தாவல உணர்ேதற்கு அகத்தேவம ேைியாம்!
காந்தமது ஐேவகதன் மாத்திவரயாய் மனமாய்,
கர்மங்கள் பதிவுகசய்து பலன்ேிவளக்கும் கநறியாய்,
காந்தமவத கருவமயம் பிறப்புஇறப்பு ோழ்ோய்,
கண்டுககாண்ைால், வபரியக்க மண்ைலவம உன்னுள்.”

(ஞாக.பா1143.)

திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

10. முக்தியும் நரகமும்
குருவதேரின் உபவதசங்கவள நாவைங்கும் பரப்புேது தமது சமயப்
பணிகளில் தவலயாயது என்பவத சுோமி ேிவேகானந்தர்
அறிந்திருந்தார்.

இனி அத்தவகய பணிகளில் தனது இளம் சீைர்கவள ஈடுபடுத்தும்
வநாக்கத்துைன் ேிரஜாந்தவரயும் பிரகாச னந்தவரயும் சமய பணி
புரிேதற்காக ைாக்கா கசல்லுங்கள் என்று உத்தரேிட்ைார்.
இவளய சீைர்களான அேர்கள் இருேரும் சுோமிஜியின் ஆவணவய
எவ்ேிதம் கசயலாக்குேது என்பது புரியாமல் திவகத்தார்கள்.
“சோமி! நான் எவதயும் கதரிந்து ககாள்ளவே இல்வலவய.
எவ்ேிதம் பிரசாரம் கசய்ய இயலும்?” என்றார் ேிரஜாந்நதர்.
“எனக்கு எதுவும் கதரியாது என்று கசால்.

பிறகு

அதுவே கபரிய

பிரசாரம்தான்,” என்றார் சுோமிஜி.
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“நான் என்னுவைய முக்திவய இன்னும் வதைேில்வலவய” என்று
மீ ண்டும் ேிரஜாந்தர் தமது சந்வதகத்வதக் கிளப்பினார்.
சுோமிஜியின் பதில், முைக்கமாக அவமந்தது.

தன்னுவைய

முக்திவய மட்டுவம நாடுபேன் நரகத்வத அவைோன்.

பிறருக்கு

உளப்பூர்ேமாக வசவே கசய்பேவன வமலானேன் என்ற கருத்வத
சுோமிஜி சீைரின் உள்ளத்தில் பதிய வேத்தார்.

பின்பு அவ்ேிரு சீைர்கவளயும் தம்முைன் பூவஜ அவறக்கு
அவைத்துச் கசன்றார்.

மூேரும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார்கள்.
சுோமிஜி அப்வபாது தமது சக்திவய அேர்களுக்கு அருளினார்.

பின்பு அேர்களுக்குப் பலேிதமான வபாதவனகவளச் கசய்தார்.
ேிைிமின், எழுமின், கசய்மின் என்று கூறி துணிவூட்டினார்.
சுோமிஜியின் அன்பு கேள்ளத்திலும் அருள் கேள்ளத்திலும்
அேர்கள் திவளத்தனர்.

அேர்கள் தயக்கமும் சந்வதகமும் நீங்கப் கபற்றேர்களாகி, சமுதாயப்
பணியும் சமயப்பணியும் புரியும் உயர்ந்த வநாகத்துைன் ைாக்கா
நகருக்குப் பயணமானார்கள்.
மனிதகுல ேரலாறு இவையறாது ேளரத் துவணயாய் அவமேது
கதாண்டு. வபசுதல் எழுதுதல் ஆகியேற்வறேிைத் கதாண்டு
கசய்தவல உயர்ந்தது. இதவனக் 'வகத்திருத் கதாண்டு' என்பார்
வசக்கிைார்.
சிேமும், வகத்திருத்கதாண்டு கசய்த அப்பரடிகளுக்கு ோசியில்லாத
காசு தந்தருளிய பான்வமவய உணர்க! அப்பரடிகள், ‘என் கைன் பணி
கசய்து கிைப்பவத’ என்றும் கதாண்ை

லால் உயிர்க்கு ஊதியம்

இல்வல என்றும் அருளிச் கசய்தவதயும் உணர்க
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கம்பன், இராமன் ோயிலாகத் கதாண்டு பற்றிக் கூறும் கருத்து,
பலகாலும் படித்துணரத் தக்கது.

கசல்ேத்திற்கு ேரம்பு உண்டு. எண்ணியபடி கசல்ேம் ேருேதில்வல.
ேந்தாலும் நிற்பதில்வல. கதாண்டுக்கு ேரம்பில்வல.

கதாண்டு கசய்யச் கசய்ய வமலும் வமலும் ேிருப்பம்
தூண்ைப்கபறும்.

ஆர்ேம் ேளரும். இந்த உலகத்தில் உைலுக்குத் தரப்கபறும் உணவு,
தற்காலிகமாகப் பசிவயத் தணிக்கும்.

ஆனால், மீ ண்டும் பசிக்கும் உணவுக்குப் பயன்படுேது கூலி.

ஊதியம்! உண்ை உணவு அன்றாைம் கைிப்பவறகவளத் தூர்க்கும்
ோழ்க்வக, முடிேில் இடுகாட்டில் கிைக்கும்.

ஆனால், கதாண்டும் கதாண்டின் பயனும் உயிர்க்கு
ஊதியமாேனோம். ஊதியம் உயிர்க்கு ஊதியம். கம்பனின் பாைல்
இவதா:
பின்னும் தம்பிவய வநாக்கி, கபரியேன்
மன்னும் கசல்ேத்திற்கு உண்டு ேரம்பு; இதற்கு

என்ன வகடுண்டு? இவ் எல்வல இல் இன்பத்வத
உன்னு ‘வமல் ேரும் ஊதியத் வதாடு’ என்றான். (கம்பன்-2100)
கதாண்டு கசய்தால் ககாண்டு ேந்த ேிவன வபாகுமல்லோ?
ககாம்வம ேரிமுவலக் ககாம்பவனயாள் கூறனுக்குச்
கசம்வம மனத்தால் திருப்பணிகள் கசய்வேனுக்கு
இம்வப தரும்பயன் இத்தவனயும் ஈங்கு ஒைிக்கும்
அம்வம குலாத்தில்வல ஆண்ைாவனக் ககாண்ைன்வற. 568


வதமல் கபாருந்திய, ேட்ை ேடிே முவலயிவன உவைய,
பூங்ககாம்பு வபான்ற உவமவய, பாகத்தில் ககாண்ைேனுக்குத்
திருந்திய மனத்துைன் கதாண்டு கசய்து ேந்வதன்.
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அதற்கான பயன்கள் அவனத்வதயும் இப்பிறப்பில்,இங்வகவய
கைிக்க உதவும், தாய் வபான்ற கருவண உவைய,



தில்வலவய ஆளும், ஆைல்ேல்லாவனப் பற்றிக் ககாண்வைன்.

கதாண்ைாற்றி இன்பம் காண்வபாம் – வேதாத்திரியம்
ஆதிகயனும் பரம்கபாருள்கமய், எழுச்சிகபற்று
அணுகேன்ற உயிராகி அணுக்கள்கூடி

வமாதியிவணந்து இயங்குகின்ற நிவலவமக் வகற்ப
மூலகங்கள் பலோகி அவேயிவணந்து,

வபதித்த அண்ை வகாடிகளாய் மற்றும்

பிறப்பு இறப்பிவை உணர்தல் இயக்கமாகி,

நீதிகநறி உணர் மாந்தராகி , ோழும்

நிவலயுணர்ந்து கதாண்ைாற்றி இன்பம் காண்வபாம்.(ஞாக.பா.1)
திருோசக வேதாத்திரிய சிந்தவனகவள ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க வேயகம்.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

YOUTUBE LI NKS
1. கைவுவள வதடி

ht t ps://yout u.be/psRbgQzi Ccg

2. பிறோவம வேண்டும்

ht t ps://yout u.be/sxl o8t S4bj w

3. ேிவனப்பதிவுகவள கேல்லலாமா?

ht t ps://yout u.be/j 9QWherFNTE

4. வபரறிோகிய பிம்பவம மனிதன் ht t ps://yout u.be/5QWQ6dl ZXmI
5. யார் கைவுளின் அருள் கபற்றேர்கள் ht t ps://yout u.be/eO4M-hVj I EU
6. பற்றற்ற நிவல வேண்டும்.(நிவலயாவம)
7. ககாள்வளயாவச ககாள்வள வபாய்ேிட்ைது
ht t ps://yout u.be/7Fkf W5-rBl I
8. மகாபாரதம் கவதயா? ஐம்புலன்கள் கவதயா?
ht t ps://yout u.be/avP6SbaCBYY
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9. கருவமயம் எனும் கதய்ேகப்
ீ
கபட்ைகம்
ht t ps://yout u.be/SS4S0yCMl SQ
10. முக்தியும் நரகமும் ht t ps://yout u.be/f eXI gXX5GW0

துவணநின்ற நூல்கள்.

1. திருோசகம், சுோமி சித்போனந்தர், திருப்பராய்த்துவற.
2. திருோசகம், புலேர் ே.சிேஞானம்,
ீ
ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
3. ஞானக்களஞ்சியம், வேதாத்திரி மகரிஷி, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு.
4. இவணயதள தகேல்கள்.
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாைிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
6. மாணிக்கோசகரும்
பானுகுமார்.
7. சுோமி

வேதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

www.banukumar.i n

ேிவேகானந்தரின்

ஞானதீபம்,

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணமைம்,

கசன்வன
8. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்,
மன்னார்குடி பானுகுமார். ேிஜயா பதிப்பகம், வகாவே.
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பானுகுமார் பவைப்புலகம்
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(145 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பைக 100 தியான சிந்தவனகள்
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
3. வகாள்கவள கேன்ற இவைக்காட்டுச் சித்தர்

ோழ்க்வக ேரலாறு
1. கநப்வபாலியன் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுைன் ோழ்ந்தேர் (புலேர் தியாகராஜனார்)
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.

2. கைன்சவன கேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரலாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாைிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாைிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் கபான்கமாைிகள் 5000 (பாகம் 3 )
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6. தினசரி தியானம்.

7. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள்

8. “ோழ்க ேளமுைன்” என்ற ோர்த்வத! சரியா? தேறா? இலக்கணம்
என்ன கசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்வேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி

11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது
13. வபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுோனால் அதுவே கசால்லும்

15. உய்யும் ேவக வதடி அவலந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்வனச் கசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்
21. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மவனேிக்கு மரியாவத

24. எல்லாம் ேல்ல கதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ேறுவம என்பது இல்வல.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்வத

ஒப்பாய்வு (வேதாத்திரி மகரஷி)
1. ேள்ளலாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிைக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்)
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11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்

13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் வபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்வைனும் வேதாத்திரியும்

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.

2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜாமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிவறந்த
கபாருள்..
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம்.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கைவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ளலார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவைக்கலப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசத்திலாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்வேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
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11. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்ைபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாைல்கள்

2. வேதாத்திரியப்
3. வேதாத்திரியப்
4. வேதாத்திரியப்

பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாைல்கள்
பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்வேயில் பாரதியாரின் மானுை சிந்தவனகள்

கஜன்னும் வேதாத்திரியமும்
1. கஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. கஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

4. கஜன்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

3. கஜன்னும்
5. கஜன்னும்

தாயுமானேர்

வேதாத்திரியமும் பாகம்
வேதாத்திரியமும் பாகம்

3
5

தாயுமானேர்

1. வசரோரும் கஜகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இலக்கிய நயம்
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3. தாயுமானேரின் கமய்ப்கபாருள்
4. தாயுமானேரின் சமயகநறி

5. தாயுமானேரின் உைல் கபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கைவுள் வகாட்பாடு
7. தாயுமானேரும் மகான்களும்

8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இைம், கபாருள், ஏேல்

10. தாயுமானேரின் அத்வேதமும் வேதாத்திரியின் அத்வேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானேரின் இலட்சியப் பயணம்

14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் கதய்ேகமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநவையும் உலக நவையும்

22.

தாயுமானேர் பாைல்களில் மனம்

24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்ைா?

26.

கைவுளின் ேிலாசம் தருகிறார் தாயுமானேர்

21. இன்பம் கபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர்
23.தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்?
25.

கல்லாத வபர்கவள நல்லேர்கள் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எவத பலி ககாடுக்கச் கசான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இவறேைிபாடு

29.

தாயுமானேருைன் ோழ்வோம்

30.

தாயுமானேரின் உேவமகள் 100

கஜன்னும் திருோசகமும்
1. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1
2. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
3. கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
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புலேர் தியாகராஜனார்
1. குருவுைன் ோழ்ந்தேர்

2. ேரலாறு வபாற்றும் குரு சீைர்கள்

3. புலேர் தியாகராஜனார் அரிய கசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புலேர் தியாகராஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய கசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்னார்குடி ேரலாறு

தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
1. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்.
2. கைன்சவன கேல்ேது எப்படி?
3. காலவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்வே ேளமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்வக
6. தன்னம்பிக்வக மலர்கள்

சிறுகவதகள்
1. கசயவல ேிவளவு
2. தேம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தவனகள்
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Vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் வமற்பட்ை ேிடிவயாக்கவன அடியிற்கண்ை 119
தவலப்புகளில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் வசனலில்
வகட்டு மகிைலாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுவேயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கவதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கவதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
10. கபன்ஞமின் பிராங்களினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய கேல்லியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

15. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கமௌனகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் வதவஜா மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் கபாருள் ேணக்கம்
19.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்வேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தவனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அவைக்கலப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குவைத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆவசப் பத்து
26.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசத்திலா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் யாத்திவரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து
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30.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம்
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக கேளியீடு

34.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 2

36. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 3

37. வேதாத்திரிய சிந்தவனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்வேயில்பாரதியாரின் மானுை சிந்தவனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாைல்கள்
40.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாைல்கள்
42.கஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.கஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.கஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45கஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4
46.கஜன்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலகமல்லாம் வேதாத்திரியம்

48.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்வனச் கசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனேரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் வம
55.தினசரி தியானம் ஜூன்
56.தினசரி தியானம் ஜூவல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் கசப்ைம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்வைாபர்
60.தினசரி தியானம் நேம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 3
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65.தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் சிந்தவனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்

68.கஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1

69.கஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.கஜன் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்களிப்பு
72.மாணிக்கோசகர் சிந்தவனகள்

73.கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 1

74.கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 2
75.கஜன்னும் திருோசகமும் பாகம் 3
76.புலேர் தியாகராஜனார்

77.ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அவலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தவனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.கைன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 1
84.கைன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.கைன்சவன கேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்வக தன்னம்பிக்வக
87.சுயமுன்வனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்தவனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு
91.கபாதுோனவே
92.மவனேிக்கு மரியாவத
93.திருமூலர் சிந்தவனகள்.
94.ஆண்ைாள் சிந்தவனகள்
95.திருமைிவசஆழ்ோர் சிந்தவனகள்
96.திருக்குறள; சிந்தவனகள்
97.அப்பர் சிந்தவனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தவனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
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100.சிேோக்கியார் சிந்தவனகள்
101.ஔவயார் சிந்தவனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தவனகள்
103.திருமங்வகயாழ்ோர்

104.ேள்ளலாரின் சிந்தவனகள்
105.பசி என்னும் பாேி

106.கபாருள் ேறுவமயா? அறிவு ேறுவமயா?
107. Retirement Speech

108. Audio speech part 1

109.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து

110.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் அன்வனப்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கண்ைபத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து

114.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் கசன்னிப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து
117.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் குலாப்பத்து

118.வேதாத்திரியப் பார்வேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம்
119. மனேளக்கவலயில் ோசி வயாகமா?
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